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Caravana Universităţii Babeș - Bolyai
De la
15 aprilie
Până la
Localitate
a
Total

Judeţul
17800

Solicitat
de la UBB

10 iunie
România
10000

Sumarul proiectului
„Caravana UBB” este un proiect aflat la a doua edi ie, iniţiat de Organizaţia Studenţilor din
Universitatea Babeş - Bolyai. Acesta constă în prezentarea ofertei educaţionale a Universităţii Babeş
- Bolyai elevilor de liceu de către studenţii apartenenţi. Timp de trei săptămâni, echipa va susţine
prezentări în liceele din următoarele ora e: Cluj – Napoca, Zalău, Dej, Bistri a, Baia Mare,
Satu Mare, Oradea, Turda, Alba-Iulia, Sibiu, Bra ov, Târgu Mure , Suceava, Boto ani, Ia i,
Piatra
Neam . Proiectul se va desfăşura în luna mai, ultima lună de şcoală pentru elevii clasei a XII-a,
urmată de examenul de bacalaureat şi de înscrierea la facultate; totodată, se vor ine prezentări i
pentru elevii clasei a XI – a. Studenţii delegaţi se vor împărti în echipe formate din doi membri care
îi vor ajuta pe elevi să îşi creeze o imagine cât mai precisă despre fiecare facultate a Universităţii
„Babeş - Bolyai”, despre modalităţile de admitere în cadrul acestora, facilităţile de care poţi
beneficia ca fiind student şi oportunităţile de voluntariat. Modalitatea de prezentare va fi una
interactivă, menită să stârnească interesul viitorilor studenţi. Aceştia vor avea posibilitatea să
adreseze întrebări pe parcursul prezentării şi să - şi clarifice conceptele de facultate şi student.

Scurtă descriere a organizaţiei
Organizația Studenților din Universitatea ”Babeș-Bolyai” (OSUBB) este organizația tuturor
studenților din Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Conform Statutului OSUBB și a actului adițional nr. 6688/66/2011 la Actul Constitutiv), OSUBB se
prezintă ca fiind o organizație democratică, independentă, nesubordonată politic, cu activitate socială și
sindicală. OSUBB este o organizație non-profit care promovează multiculturalismul, susține crearea unui
mediu universitar caracterizat prin calitatea serviciilor educaționale oferite studenților, militează pentru
apărarea valorilor democrației și susține reprezentarea legitimă a studenților.
Având o experiență de peste 17 ani, scopul principal al organizației este de a reprezenta interesele comune
ale studenților din Universitatea “Babeș-Bolyai” precum și de a stimula participarea activă a acestora la
actul educațional, viața socială, economică și culturală. Printre acțiunile cu cel mai mare impact se numără

campaniile de informare și de conștientizare în rândul studenților, campaniile de chestionare pentru
identificarea nevoilor acestora și, nu în ultimul rând, proiectele menite să faciliteze inserția studenților pe
piața muncii.
Din 1997 sute de studenți au pășit pragul organizației, cu fiecare generație trecută organizația devenind
mai mare, mai puternică, mai influentă. În prezent organizația are un număr de 250 de membri din toate
facultățile Universității Babeș-Bolyai aduși împreună de ideea unei vieți studențești condimentate de
activități extracurriculare şi non-formale.
De-a lungul activității lor ca voluntari sau membri ai organizației, studenții beneficiază de instruire directă
sau indirectă în diverse domenii. În momentul actual Adunarea Generală reprezintă organul suprem de
conducere, alcătuit din membrii cu drept de vot ai organizației. Biroul de Conducere este organul de
administrare şi de execuție și este format din: Preşedinte -Oana Onicaş, Vicepreşedinte-Ruxandra Pintea,
Secretar General–Gherasim Diana, Cenzor–Mihai Coștiug, si 6 coordonatori de departamente: Educațional –
Cuzuc Maria, Proiecte-Rîșca Ambra, Resurse Umane- Sava Alexandru, Imagine și PR – Roșu Ioana, Relații
Externe – Hoștină Alexandra și Financiar – Bianca Alexă.

